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Geliefde Vrienden,
Peter Gatete
Oprichter / Voorzitter

U krijgt de hartelijke groeten van alle
vrijwilligers in Rwanda en van ons
thuisfront hier in Nederland.

We willen U vertellen dat het Aids project is nu aan het einde gekomen van 4
jaar lang 64 kinderen te helpen naar school te kunnen gaan. We zorgden voor het
schoolgeld, kleding en materialen.
Maar wat moeten we nu doen?
Waar gaan deze jongelui werken? Ze hebben nog helemaal geen werk !
We willen samen met Pastor Faustin in Rwanda een nieuw project opstarten om
deze jongelui aan een baan te helpen.





Auto Rijschool cursus: De Cursus zal 3 maanden duren en zal hen
voorzien van rijbevoegdheden en een rijbewijs. De persoon is nu klaar
om een baan te vinden als chauffeur.
Catering Cursus: 9 maanden lang zal deze cursus duren en daarna 3
maanden praktijk in hotels. De toeristenindustrie heeft een behoefte
aan professionals en daarom zijn wij er van overtuigd van dat onze
studenten makkelijk aangenomen zullen worden in restaurants and
hotels.
Computer Cursus: De maatschappij in Rwanda kan ook al niet meer
zonder Computerdeskundigen. Onze studenten kunnen zeker werk
vinden in bedrijven en inrichtingen na een training van 7 maanden.

Rwanda; Hoogte 1500 m Temp. 23°C
Heel interessant lezen op
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rwanda

Wat is ons doel ?
Het transformeren van de Aids- en Oorlogswezen zodat ze
een goede toekomst kunnen krijgen. We willen hen
helpen door ze te voorzien van een ambacht voor het
leven.
Wat gaan we precies doen ?
Het programma houdt het volgende in;


6 studenten in de Autorijschool voor 3 maanden.



6 studenten in het Cateringprogramma voor 12
maanden.

-

Volledige kennis van alle verkeersregels en verkeersborden.
Rij vaardigheden en oefeningen.
Praktijk, testen en examens voor theorie en praktijk.

-



Onze jeugd opleiden tot chauffeurs.

Kamers en huizen leren schoonmaken
Hygiëne
Leren koken
Voedingswijzer
Speciale gerechten

12 Studenten in het Computerprogramma voor 7
maanden.
-

Algemene Introductie & MicroSoft windows.
Ms Word
Ms Excel
Internet
Ms Power point
Ms Publisher
Scannen en Ontwerpen
Adobe Photoshop
Apparaten delen & Computer Netwerken
Ms Access

Onze jeugd opleiden in Catering en
Computer vaardigheden.

Kunt u ons helpen hen te helpen?
De Autorijschool Cursus kost 1000 Euro
De Caterings Cursus kost 1500 Euro
The Computer Cursus kost 4000 Euro
We zien uit naar uw trouwe bijdrage.

Bestuur Stichting Geloof Hoop En Liefde;
Peter Gatete, Frans Nijhof, Marjan Gatete, Paul
de Kloe, Daniel Huisman.

De Stichting Geloof Hoop En Liefde in
Nederland heeft: “Association Hope”
opgericht in Rwanda. We helpen wezen,
Aids-kinderen, jongelui en weduwen. Zie
videobeelden op;
www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl

1 Corinthiërs 13:13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
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Stichting
Poortland 53
1602 MC
Enkhuizen
+31 228 316646

Geloof

Hoop En Liefde
Stichting Geloof, Hoop en
Liefde is per 1 januari 2008
door de Belastingdienst
aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).

U kunt Uw donaties sturen naar;
Stg Geloof Hoop En Liefde
ABN/AMRO Bank 492056056
of
ING Bank 6931133

Wilt U deze nieuwsbrief ook via Email krijgen? Stuur ons Uw Email adres;

GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com

